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EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND PLUS

Európsky sociálny fond (ESF) bol zriadený Rímskou zmluvou s cieľom zlepšiť
mobilitu pracovníkov a zvýšiť možnosti zamestnania. Jeho úlohy a pravidlá
fungovania boli následne revidované tak, aby odrážali vývoj hospodárskej situácie
a situácie v oblasti zamestnanosti v členských štátoch, ako aj vývoj politických priorít
definovaných na úrovni EÚ.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 46 písm. d, článok 149, článok 153 ods. 2 písm. a, článok 164, článok 175
ods. 3 a článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

CIELE

Cieľom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) je podporiť členské štáty pri riešení
krízy vyvolanej pandémiou COVID-19, aby dosiahli vysokú úroveň zamestnanosti
a spravodlivú sociálnu ochranu a aby vytvorili kvalifikovanú a odolnú pracovnú silu
pripravenú na transformáciu na ekologické a digitálne hospodárstvo. ESF+ je hlavným
nástrojom EÚ určeným na investície do ľudí.

VÝSLEDKY

A. Predchádzajúce programové obdobia
ESF bol prvým štrukturálnym fondom. V počiatočnom období až do roku 1970
sa z fondu uhradilo členským štátom 50 % nákladov vynaložených na odbornú
prípravu a príspevky na presídlenie pracovníkov v súvislosti s reštrukturalizáciou
hospodárstva. Celkovo sa vypomohlo v tomto období viac než dvom miliónom ľudí.
V roku 1971 sa rozhodnutím Rady značne zvýšili zdroje fondu a v roku 1983 nová
reforma v rámci rozhodnutia Rady 83/516/EHS zmenila zameranie fondu na boj
proti nezamestnanosti mladých ľudí a pomoc regiónom, ktoré ju najviac potrebovali.
Zaradením cieľa hospodárskej a sociálnej súdržnosti v rámci Spoločenstva do
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva vytvoril Jednotný európsky akt (1986)
predpoklady komplexnej reformy, ktorá mala v podstate zaviesť a koordinovať prístup
k plánovaniu a fungovaniu štrukturálnych fondov. Rozsah podpory z ESF sa rozšíril
Maastrichtskou zmluvou tak, že doň bolo možné zahrnúť „adaptáciu na priemyselné
zmeny a zmeny vo výrobných systémoch“. Na nasledujúce programové obdobie (1994
– 1999) sa financovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti zdvojnásobilo.
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V súvislosti s Agendou 2000 sa celkový rámec štrukturálnych fondov na programové
obdobie 2000 – 2006 zjednodušil. ESF mal k dispozícii 60 miliárd EUR a na
zodpovednosť dostal aj prispievanie k politike súdržnosti a aj vykonávanie európskej
stratégie zamestnanosti (2.3.3). Spolufinancoval tiež iniciatívu Spoločenstva EQUAL,
ktorá sa sústredila na podporu inovatívnych nadnárodných projektov zameraných na
boj proti diskriminácii a znevýhodneniam na trhu práce.
Na programové obdobie 2007 – 2013 sa zachovali len tri štrukturálne fondy:
ESF, Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond. Spoločne
mali dosiahnuť ciele konvergencie (pridelených 81,5 % prostriedkov), regionálnej
konkurencieschopnosti a zamestnanosti (pridelených 16 % prostriedkov) a územnej
spolupráce (2,5 % prostriedkov).
Prostriedky zo štrukturálnych fondov sa medzi členské štáty rozdeľujú podľa vzorca,
ktorý zohľadňuje veľkosť populácie (a jej hustotu), prosperitu regiónu, nezamestnanosť
a úroveň vzdelania; o tomto vzorci rokujú členské štáty v rovnakom čase ako
o viacročnom finančnom rámci (VFR) na dané obdobie. Charakteristickou vlastnosťou
štrukturálnych fondov je zásada doplnkovosti, podľa ktorej členské štáty nemôžu
využívať štrukturálne fondy ako náhradu za vnútroštátne výdavky, ktoré by aj tak
naplánovali.
V období 2007 – 2013 zohrával ESF spolu s ďalšími finančnými nástrojmi politiky
súdržnosti EÚ kľúčovú úlohu v akčnom pláne na obnovu Európy, ktorý Európska rada
prijala v decembri 2008.
B. Programové obdobie 2014 – 2020
1. Päť štrukturálnych fondov so spoločnými pravidlami
Päť európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014
– 2020, t. j. EFRR, ESF, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj
vidieka a Európsky námorný a rybársky fond, sa riadilo súborom spoločných pravidiel
stanovených v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013. Okrem toho
nariadenia týkajúce sa jednotlivých fondov určovali oblasti pôsobnosti a iné osobitosti.
Nariadením (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 sa stanovila úloha ESF, rozsah
jeho podpory, osobitné ustanovenia a druhy výdavkov, ktoré sú oprávnené na pomoc.
S pridelenými prostriedkami vo výške 74 miliárd EUR (v porovnaní s plánovanou sumou
75 miliárd EUR na obdobie 2007 – 2013) ESF spolufinancoval vnútroštátne alebo
regionálne operačné programy, ktoré sa realizovali počas siedmich rokov trvania VFR
2014 – 2020. Navrhli ich členské štáty a Komisia ich schválila svojím rozhodnutím.
ESF sa zameriaval na tieto štyri tematické ciele:
— podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily,

— podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe a diskriminácii,

— investície do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností
a celoživotného vzdelávania,

— zvyšovanie inštitucionálnych kapacít verejných orgánov a zainteresovaných strán
a efektívnosti verejnej správy.
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Úloha ESF sa na obdobie 2014 – 2020 posilnila zavedením právne záväzného
minimálneho podielu na celkových prostriedkoch na podporu súdržnosti vo výške
23,1 %. Fond každoročne pomohol približne 10  iliónom ľudí nájsť si prácu alebo zlepšiť
si zručnosti, aby si v budúcnosti mohli nájsť prácu.
2. Európsky sociálny fond a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých
Nariadenie o ESF obsahuje iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých s celkovým
rozpočtom 8,8 miliardy EUR na roky 2014 – 2020 (6,4 miliardy EUR sa v roku 2016
navýšili o 2,4 miliardy EUR). Financuje sa z troch zdrojov: národných prostriedkov ESF,
osobitného rozpočtu EÚ a národného spolufinancovania časti ESF. Touto iniciatívou
sa poskytuje podporu nezamestnaným mladým, ktorí sa nezúčastňujú vzdelávania ani
odbornej prípravy v regiónoch s miera nezamestnanosti mladých viac ako 25 %.
3. COVID-19 a invázia na Ukrajinu
V apríli 2020 Komisia uviedla dva balíky opatrení: Investičnú iniciatívu v reakcii na
koronavírus a Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus Plus s cieľom mobilizovať
štrukturálne fondy EÚ na účely reakcie na krízu. Parlament a Rada tieto dva návrhy
urýchlene prijali. EÚ neposkytla žiadne nové finančné zdroje, ale umožnila maximálnu
flexibilitu pri využívaní jestvujúcich nevyčerpaných zdrojov tam, kde sú najviac
potrebné. Členské štáty môžu presúvať finančné prostriedky medzi fondmi, regiónmi
a témami a výnimočne sa im povolilo 100 % spolufinancovanie na obdobie 2020 –
2021. Následne Komisia v máji 2020 predložila návrh týkajúci sa iniciatívy REACT-EU
(Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe), ktorou
sa poskytnú dodatočné investície vo výške 55 miliárd EUR prostredníctvom EFRR,
ESF a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD). ESF má vedúcu
úlohu v bezprostrednej reakcii na krízu COVID-19 mobilizáciou priamej podpory
vo výške 1,4 miliardy EUR, pričom celková výška podpory bude pravdepodobne
vyššia. Finančné prostriedky sa používajú na podporu sociálnych služieb, zachovanie
zamestnanosti v postihnutých odvetviach, a to aj formou režimu skráteného
pracovného času, ochranu zraniteľných skupín a financovania miezd zdravotníckeho
personálu, vybavenia IT a osobných ochranných prostriedkov.
Balíky opatrení Kohézne opatrenia na podporu utečencov v Európe (CARE, apríl
2022) a CARE Plus (apríl 2022), ktorými sa menia spoločné pravidlá a nariadenie
o FEAD, dodávajú politike súdržnosti na roky 2014 – 2020 ďalšiu flexibilitu vzhľadom
na naliehavú potrebu riešiť migračné výzvy vyplývajúce z ruskej vojenskej invázie.
C. Programové obdobie 2021 – 2027
1. Nariadenie o spoločných ustanoveniach na roky 2021 – 2027
29. mája 2018 Komisia prijala návrh nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU)
na roky 2021 – 2027. 14. januára 2020 bolo nariadenie o spoločných ustanoveniach
zmenené návrhom Komisie, aby sa doň zahrnul Fond na spravodlivú transformáciu
(FST), a 28. mája 2020 boli v nadväznosti na pandémiu COVID-19 navrhnuté ďalšie
zmeny. Parlament prijal uvedené nariadenie v druhom čítaní 23. júna 2021. Záverečný
akt bol podpísaný 24. júna (nariadenie (EÚ) 2021/1060).
V nariadení o spoločných ustanoveniach sa stanovujú rozpočtové pravidlá pre osem
fondov so zdieľaným hospodárením, t. j. ESF+, EFRR, Kohézny fond, Fond na
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spravodlivú transformáciu, Európsky námorný, rybársky a akvakultúrny fond (ENRAF),
Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc
a víza. Stanovujú sa v ňom aj spoločné ustanovenia pre prvých päť uvedených fondov
vrátane ESF+. NSU sa však nevzťahuje na zložku ESF+ pre zamestnanosť a sociálnu
inováciu s priamym aj nepriamym riadením.
2. ESF+
Komisia 2. mája 2018 predložila svoj návrh VFR na roky 2021 – 2027. Tento návrh
zahŕňal obnovený ESF + s rozpočtom 101 miliárd EUR. V ESF + sa mali zlúčiť
ESF, iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), Fond európskej pomoci
pre najodkázanejšie osoby (FEAD), program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej
inovácie (EaSI) a program EÚ v oblasti zdravia. V súvislosti s krízou COVID-19 Komisia
oznámila, že v nasledujúcom VFR sa v oblasti zdravia zavedie samostatný program
EU4Health. Komisia 28. mája 2020 v rámci revidovaného VFR na roky 2021 – 2027
a balíka na oživenie uverejnila zmenený návrh nariadenia o ESF+, do ktorého rozsahu
pôsobnosti nebol program v oblasti zdravia zahrnutý. Parlament uzavrel svoju pozíciu
v prvom čítaní 4. apríla 2019 a prijal svoju pozíciu v druhom čítaní 8. júna 2021.
Záverečný akt bol podpísaný 24. júna (nariadenie (EÚ) 2021/1057). Celkový rozpočet
pre ESF+ predstavuje takmer 99,3 miliardy EUR.
K osobitným cieľom ESF + patria:
— podpora oblasti politiky zamestnanosti a mobility pracovnej sily, vzdelávania

a sociálneho začlenenia, konkrétne pomocou pri odstraňovaní chudoby, čím sa
prispieva k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv,

— podpora digitálnej a ekologickej transformácie, tvorba pracovných miest na
základe zručností pre inteligentnú špecializáciu a zlepšenie systémov vzdelávania
a odbornej prípravy,

— podpora dočasných opatrení za výnimočných alebo nezvyčajných okolností (napr.
financovanie režimov skráteného pracovného času bez vyžadovania ich spojenia
s aktívnymi opatreniami alebo umožnenie prístupu k zdravotnej starostlivosti aj
tým, ktorí nie sú priamo zraniteľní zo sociálno-ekonomického hľadiska).

K ustanoveniam ESF+ patria tieto:
— všetky členské štáty musia vo svojich výdavkových programoch riešiť

nezamestnanosť mladých. V členských štátoch, kde je počet mladých
nezamestnaných, ktorí sa nezúčastňujú vzdelávania ani odbornej prípravy, vyšší
ako priemer EÚ, sa 12,5 % fondu vynaloží na boj proti nezamestnanosti mladých,

— najmenej 25 % rozpočtu sa vynaloží na podporu sociálneho začleňovania, ako aj
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín,

— najmenej 3 % rozpočtu sa vynaložia na potravinovú pomoc a základnú materiálnu
pomoc pre najodkázanejších,

— všetky členské štáty sú povinné vyčleniť primerané množstvo svojich zdrojov
z ESF+ na vykonávanie záruky pre deti prostredníctvom cielených opatrení na boj
proti chudobe detí. Členské štáty s mierou chudoby detí vyššou ako priemer EÚ
musia na riešenie tejto otázky použiť aspoň 5 % svojich zdrojov z ESF+,
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— na budovanie kapacít pre sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť
v členských štátoch sa musia vyčleniť primerané finančné prostriedky a najmenej
0,25 % fondu by sa malo prideliť, ak sa to vyžaduje v odporúčaniach pre jednotlivé
krajiny,

— článok o dodržiavaní základných práv na zdôraznenie, že všetky operácie by sa
mali vyberať a vykonávať v súlade s Chartou základných práv Európskej únie.

Aby mohol každý členský štát využívať financovanie politiky súdržnosti, musí pripraviť
dohodu o partnerstve. Ide o strategický dokument na programovanie investícií,
v ktorom sa stanovujú plány vnútroštátnych orgánov týkajúce sa využívania EFRR,
ESF+, Kohézneho fondu, FST a ENRAF. Dokument zahŕňa orientačnú ročnú finančnú
alokáciu pre každý program. Komisia doteraz (12. septembra 2022) prijala partnerské
dohody z 20 členských štátov na programové obdobie 2021 – 2027.
3. Nástroje na začlenenie sa do trhu práce ako doplnenie ESF+
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený ako nástroj
politiky konkurencieschopnosti – nie súdržnosti – v rámci VFR na roky 2007 – 2013
na podporu prepustených zamestnancov v dôsledku závažných zmien v štruktúre
svetového obchodu spôsobených globalizáciou. Kým z ESF+ sa podporujú programy
zamerané na dosahovanie dlhodobých štrukturálnych cieľov udržania zamestnanosti
alebo návratu na trh práce, v rámci EGF sa riešia osobitné núdzové stavy, ako je
hromadné prepúšťanie v dôsledku globalizácie počas obmedzeného obdobia.
S ohľadom na hospodársku a finančnú krízu sa na riešenie prepúšťania vyplývajúceho
z krízy nariadenie o EGF (nariadenie (ES) č. 1927/2006) koncom roka 2011 dočasne
zmenilo a umožnilo mieru spolufinancovania vo výške od 50 do 65 %. Táto zmena sa
preniesla aj do nariadenia o EGF na roky 2014 – 2020 (nariadenie (EÚ) č. 1309/2013)
a okrem prepúšťania v dôsledku globalizácie sa vzťahovala aj na prepúšťanie z dôvodu
globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Na obdobie 2014 – 2020 sa pôsobnosť
rozšírila aj na nové kategórie príjemcov, ako sú samostatne zárobkovo činné osoby,
dočasní pracovníci a pracovníci na dobu určitú. Vzhľadom na možný tvrdý brexit
bolo nariadenie o EGF v roku 2019 zmenené na pomoc pracovníkom a samostatne
zárobkovo činným osobám v ostatných 27 členských štátoch EÚ, ktoré by prišli o prácu
v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva bez dohody (nariadenie (EÚ) 2019/1796).
30. mája 2018 navrhla Komisia nový revidovaný EGF na obdobie po roku 2020
s maximálnou ročnou sumou 200 miliónov EUR (v cenách roku 2018) nad rámec
stropov VFR na roky 2021 – 2027. Návrhom sa rozširuje jeho pôsobnosť na
pracovníkov, ktorí prišli o prácu z dôvodu reštrukturalizácie v dôsledku prechodu na
nízkouhlíkové hospodárstvo, automatizáciu alebo digitalizáciu, a znižuje sa prahová
hodnota pre aktiváciu EGF z 500 na 250 prepustených.
27. mája 2020 Komisia v rámci plánu obnovy pre Európu navrhla zvýšiť maximálnu
ročnú sumu na 386 miliónov EUR. 27. januára 2021 Výbor EP pre zamestnanosť
a sociálne veci schválil znenie dohodnuté medziinštitucionálnym rokovaním na
začiatku druhého čítania a požiadal konkrétne o zníženie prahového počtu
prepustených pracovníkov z 250 na 200. Parlament schválil znenie 27. apríla v druhom
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čítaní a záverečný akt bol podpísaný 28. apríla (nariadenie (EÚ) 2021/691). EGF má
ročný rozpočet 210 miliónov EUR na roky 2021 – 2027.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Vplyv Parlamentu na ESF v priebehu rokov postupne narastal. Na základe
Maastrichtskej zmluvy bol povinný vyjadrovať súhlas so všeobecnými ustanoveniami,
ktorými sa riadia fondy. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa pri prijímaní
všeobecných pravidiel uplatňuje riadny legislatívny postup. Parlament vníma ESF
ako najdôležitejší nástroj EÚ v boji proti nezamestnanosti. Vždy sa preto zasadzoval
o účinné fungovanie fondu a požadoval zjednodušenie právnych predpisov a postupov,
aby sa zvýšila účinnosť a kvalita pomoci z ESF.
Parlament v priebehu rokov rozšíril pôsobnosť ESF aj na úsilie v boji proti rodovým
rozdielom, diskriminácii a sociálnemu vylúčeniu uľahčovaním prístupu k zamestnaniu
pre zraniteľné skupiny. Podporil návrh Komisie týkajúci sa príspevku ESF na riešenie
hospodárskej krízy a vo svojom uznesení zo 7. októbra 2010 vyzval na posilnenie ESF
ako hlavnej hybnej sily pri dosahovaní cieľov stratégie EÚ 2020.
Vďaka Parlamentu tvorili v programovom období 2014 – 2020 zdroje z ESF 23,1 %
celkových prostriedkov EÚ na podporu súdržnosti a 20 % prostriedkov každého
členského štátu pridelených z ESF sa muselo vynaložiť na sociálne začleňovanie.
Po príleve utečencov, ktorý sa začal v roku 2014, Parlament vo svojom uznesení
z 5. júla 2016 skonštatoval, že odrazovým mostíkom pre sociálne začleňovanie je
profesijná integrácia, a zdôraznil potrebu dostupnosti ESF pre opatrenia na uľahčenie
integrácie utečencov na trhu práce v EÚ. Komisia tieto obavy zohľadnila vo svojom
návrhu ESF+ na roky 2021 – 2027 a doplnila osobitný odkaz na migrantov a ich
integráciu na trhu práce medzi ciele ESF+.
Navyše pozmeňujúce návrhy Parlamentu k ESF+ na roky 2021 – 2027 obsahujú
vyčlenenie väčšieho objemu finančných prostriedkov na potravinovú a materiálnu
pomoc, primerané financovanie budovania kapacít sociálnych partnerov a záruky
na zabezpečenie toho, aby projekty financované z finančných prostriedkov EÚ plne
rešpektovali základné práva.

Monika Makay
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32021R0691
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